
ΜΥΘΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ MAYTAG
Μεγιστοποίηση της επένδυσής σας σε εξοπλισμό για περισσότερο από μισό αιώνα. 
ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΛΥΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ 
ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΗ ΜΑΡΚΑ
Η Maytag παρέχει μια ολοκληρωμένη σειρά εμπορικών συσκευών υψηλής απόδοσης - από 
στεγνωτήρια ενεργειακής απόδοσης μέχρι και υψηλής απόδοσης ENERGY STAR πλυντήρια - 
όπου σας βοηθάει να εξοικονομήσετε χρήματα και να ανεβάσετε τα κέρδη σας.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ CONTROL
Τα Computer Trac controls της Maytag είναι πολύ εύκολα στον προγραμματισμό και τον χειρισμό. 
Επιπλέον, παρέχουν στους ιδιοκτήτες την ευελιξία να ρυθμίσουν τις τιμές ανάλογα με την μέρα, 
την ώρα, τη θερμοκρασία του νερού και των επιλογών του Super Κύκλου.
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΧΩΡΟΥ ΚΑΙ ΜΕΙΩΣΗ ΚΟΣΤΟΥΣ ΧΡΗΣΗΣ 
Ένα Maytag Commercial stack πλυντήριο/στεγνωτήριο σας δίνει ένα πλήρους μεγέθους υψηλής 
απόδοσης πλυντήριο και ένα μεγάλης χωρητικότητας στεγνωτήριο σε χώρο ενός πλυντηρίου μόνο. 
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΣΑΣ:
• Σύστημα πληρωμής ανά συσκευή
• Μεγάλη χωρητικότητα κάδου για ογκώδη αντικείμενα (παπλώματα) -3.1-cu.-ft. Χωρητικότητα 

Πλυντηρίου/ 6.7-cu.-ft Χωρητικότητα Στεγνωτηρίου
• Υψηλής ταχύτητας στύψιμο για μείωση χρόνου στεγνώματος (μέχρι και 1,000 RPMs)
• 180° Άνοιγμα πόρτας με βαρέως τύπου μεντεσέδες για ευκολότερη φόρτωση και εκφόρτωση
• Ευανάγνωστο Display Panel
• Εύκολο στη χρήση με επιλογή κύκλου πλυσίματος από ένα κουμπί
• Γρήγορος κύκλος μειώνει τον συνολικό χρόνο πλύσης
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΣΑΣ:
• Επιλογή του Super Κύκλου για αύξηση εσόδων
• AccuTrac, σύστημα ελέγχου με αμφίδρομη επικοινωνία δεδομένων
• Δηνατότητα αποδοχής κάρτας
• Αυτόματη εξισορρόπηση / κατανομή φορτίου
• Ενσωματωμένη προστασία κατά του υπερβολικού αφρού
• Τεχνολογία TURBOVENT για καλύτερη απόδοση του στεγνωτηρίου
• Δυνατότητα αλλαγής φοράς πόρτας
ΕΓΓΥΗΣΗ:
• Εγγύηση -  5 χρόνια για όλα τα ανταλλακτικά.



ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ
MODEL M L E /M LG 2 1P D
MOTOR

Μεταβλητής ταχύτητας, αναστρέψιμο, θερμική προστασία, υψηλής απόδοσης, 
ελεγχόμενο, επαγωγικό Ναι

Πλύση HP(kw) ,09(.07)
Στύψιμο HP (kw) .54 (.40)

Μέσος όρος κατανάλωσης ενέργειας ανά κύκλο πλύσης (kWh) .054
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ
Όγκος κάδου - λίτρα 88
Διάμετρος κάδου - cm 54.7
Βάθος κάδου - cm 34.0
ΠΑΡΟΧΗ ΝΕΡΟΥ
Μήκος σωλήνα παροχής - m /  Μήκος σωλήνα αποχέτευσης - m 1.22/1.83
Πίεση νερού - Psi (bar) 20- 100 (1.4-6.9)
ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

Μέση κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης στον καυτό κύκλο πλύσης - λίτρα 12.5
Μέση κατανάλωση ζεστού νερού χρήσης στον θερμό κύκλο πλύσης - λίτρα 4.9
Συνολική κατανάλωση νερού ανά κύκλο πλύσης - λίτρα 45.3*
ΤΑΧΥΤΗΤΑ
Ταχύτητα στυψίματος - RPM 40
Δύναμη στυψίματος - max RPM /  maxg-force 1,000/306
ΕΠΙΠΕΔΟ ΘΟΡΥΒΟΥ
Sound pressure level, LPa (dBA) (Kpa: -+7- 10dbA) 58
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΕΓΝΩΤΗΡΙΟΥ
MOTOR
Μεταβλητής ταχύτητας, αναστρέψιμο, θερμική προστασία, υψηλής απόδοσης, 
ελεγχόμενο, επαγωγικό Ναι

HP (kw) .33 (.25)
Ταχύτητα κάδου - RPM 50-4-
ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ λίτρα 6.7 (190)
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑΣ

MLE μοντέλο ηλεκτρικού - watts 4,600
MLG μοντέλο αερίου - BTU/hr. (kcal/hr) 20,000 (5,040)
ΠΑΡΟΧΗ ΑΕΡΙΟΥ

MLG - in 3/8 Ν.Τ.Ρ.
ΡΟΗ ΑΕΡΑ

MLE μοντέλο ηλεκτρικού - cfm (cmm) 6.5
MLG μοντέλο αερίου - cfm (cmm) 6.1
ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΟΣ
ΡΥΟΜΙΖΟΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ ΙΣΟΣΤΑΘΜΙΣΗΣ Ναι

ΧΡΩΜΑ Λευκό
ΒΑΡΟΣ ΚΑΤΑ ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗ
Με παλέτα - kgr ηλεκτρικό /  αερίου 173/176
Χωρίς παλέτα - kgr ηλεκτρικό /  αερίου 169/171
ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ

Πλάτος - cm 68.6
Βάθος - cm 74.9
Ύψος - cm 188
Διάμετρος ανοίγματος πότρας πλυντηρίου - sq.in. 143
Διάμετρος ανοίγματος πόρτας στεγνωτηρίου - sq. in. 191
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΠΑΙΤΗΣΗ VOLTS / HZ

MLE & MLG MODELS 220 - 240V /  50 Ηζ
ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
MLE μοντέλο ηλεκτρικού 25Α
MLG μοντέλο αερίου 10Α
Μέσος όρος με βάση τις δοκιμές DOE J1 με εργοστασιακή προεπιλογή κύκλων.

| Λόγω της συνεχούς βελτίωσης των προϊόντων η Maytag διατηρεί το δικαίωμα αλλαγής των προδιαγραφών χωρίς προειδοποίηση.

5 ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΑ
Για ένα χρονικό διάστημα από την ημερομηνία της αρχικής αγοράς μέσα στο χρόνο 
που ορίζεται παραπάνω, τα συγκεκριμένα ανταλλακτικά που αποτυγχάνουν στη συνήθη 
εμπορική χρήση, θα πρέπει να επισκευαστούν ή να αντικατασταθούν χωρίς χρέωση 
για το ίδιο το ανταλλακτικό, και τον ιδιοκτήτη να πληρώνει όλα τα υπόλοιπα έξοδα, 
ουμπεριλαμβανομένης της εργασίας, της μεταφοράς και των τελωνειακών δασμών. 
Χημική ζημιά εξαιρείται από την όλες τις καλύψεις της εγγύησης. Βλέπε πλήρη 
εγγύηση για λεπτομέρειες.

Back View

**lt is recommended that a separate circuit serving 
only this washer/dryer be provided.

ACTIVE COMMERCIAL SYSTEMS Ε.Π.Ε.

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ “ MAYTAG COMMERCIAL” 
ΓΙΑ ΕΛΛΑΔΑ, ΑΛΒΑΝΙΑ, ΣΕΡΒΙΑ & ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ

Λ. ΠΕΝΤΕΛΗΣ 7Α, ΒΡΙΛΗΣΣΙΑ, 152 35
ΤΗΛ.: 210 6849600 & 2106849604 Fax: 210 6849299
www.easywash.gr - info@easywash.gr

Η ΔΕΣΜΕΥΣΗ ΜΑΣ ΣΕ ΑΞΙΟΠΙΣΤΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑ
Στην Maytag, πιστεύουμε ότι τα ανθεκτικά μηχανήματα πρέπει να παραμείνουν ακριβώς αυτό. Γ)'■ αυτό και κάθε προϊόν της Maytag είναι κατασκευασμένο 
από τα υψηλότερης ποιότητας υλικά και με τη. μεγαλύτερη δυνατή ακρίβεια κατασκευής. Είναι, επίσης, ο λόγος για τον οποίο στηρίζουμε τον εξοπλισμό 
μας με αξιόλογη εξυπηρέτηση και τεχνική υποστήριξη από τους επίσημους αντιπροσώπους της Maytag. Με απλά λόγια, όταν επιλέγετε προϊόντα Maytag, 
εξασφαλίζετε την ηρεμία σας.
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mailto:info@easywash.gr

